
Of het nu gaat om een nooduitgang of een vluchtweg, gereguleerde 
toegangstijden of een vergrendelingsfunctie: het SafeRoute vluchtweg-
systeem maakt het mogelijk om op intelligente wijze aan een groot 
aantal - vaak tegenstrijdige - deurvereisten te voldoen.  Met de innova-
tieve en betrouwbare oplossingen overtuigt SafeRoute brandweer, poli-
tie en gebouwbeheerders, maar ook voor ontwerpers, architecten, 
installateurs, distributeurs en aannemers zijn er tal van voordelen.

Alles is mogelijk, dankzij licenties.
SafeRoute, het innovatieve 
vluchtwegsysteem van dorma-
kaba past zich logisch aan naar 
gelang de gebruiksomstandighe-
den.  Zo kunt u met SafeRoute 

profiteren van het 
nieuwe licentiemo-
del (Mini, Basic, 

Standard), waarbij u alleen 
betaalt voor de functies die u 
echt nodig hebt.  Het systeem 
kan op elk moment worden  
uitgebreid met extra functies.   
De bestaande hardware blijft, 
waardoor je alleen een nieuwe 
licentie hoeft aan te schaffen.

De voordelen van het systeem:

•	 Meer flexibiliteit door nieuw 
licentiemodel: eenmalige aan-
koop van de licentiekaart,  
zonder abonnement

•	 Eenvoudige bedrading door  
de verder ontwikkelde DCW®-
businterface

•	 Het systeem kan op elk 
moment, door middel van een 
licentie-uitbreiding, worden 
aangepast aan uw huidige 
behoeften

•	 Intelligente display met ring-
verlichting: vereenvoudigt de 
installatie en inbedrijfstelling, 
verbetert de servicekwaliteit 
door eenvoudig de systeemsta-
tus en fouten te detecteren

•	 Eenvoudige alarmreset via 
niet-vergrendelende noodknop

•	 Voedingsspanning kan vanuit 
alle punten van de systeembus  
worden voorzien

•	 Robuuste opbouwbehuizing, 
verkrijgbaar in vele kleuren-
combinaties

•	 Goedgekeurd volgens EltVTR 
(Duitse richtlijn voor elektrische 
sluitsystemen en vluchtweg-
deuren) en voldoet aan de 
eisen van EN 13637

SafeRoute
De slimme vluchtwegoplossing

Flexibiliteit en planningszekerheid stonden cen-
traal bij de ontwikkeling van het nieuwe SafeRoute 
vluchtwegbeveiligingssysteem. 
Over elk detail is goed nagedacht en voor iedereen 
ontwikkeld.  Wat de situatie van uw deur ook is, 
praat erover uw dormakaba adviseur.  Samen met u 
vinden zij de ideale SafeRoute oplossing die het 
meest aan uw behoeften voldoet.



Oplossingen op maat, vanuit één enkele bron
Openen, vergrendelen of controleren, wij leveren alle SafeRoute-beveiligingscomponenten van het vluchtwegbeveili-
gingssysteem uit één enkele bron.  Bij het flexibele, modulaire systeem wordt steeds de juiste module geleverd.
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XEA – doordacht design, verkrijgbaar in vele kleuren
De uitvoeringen en kleurvarian-
ten kunnen volledig afgestemd 
worden op de inrichting van het 
interieur van uw pand.

De nieuwe opbouw-terminal in 
XEA Design voldoet aan alle 
technische en esthetische vereis-
ten op het vlak van vluchtweg-
beveiliging. 

Het design van het SafeRoute 
vluchtwegsysteem stemt over-
een met het XEA design van ver-
schillende andere producten uit 
het dormakaba portfolio.

Dankzij de vele kleur- en oppervlaktevarianten heeft u heel wat individualiseringsmogelijkheden op esthetisch vlak, 
volledig afgestemd op uw wensen. 

De SafeRoute Control Unit (SCU) is het hart 
van het SafeRoute-systeem. Afhankelijk van 
de gekozen licentiekaart kunnen vele compo-
nenten van het DCW®-systeem worden aan-

gesloten, zoals een sleutelschakelaar, aan-
raakscherm, I/O-module of rookmelder. 
Opname in een netwerk of aansluiting aan 
een gebouwbeheersysteem is ook mogelijk.

DCW

STV 2xx
Electromagnetische deurvergrendeling

SCU-UP met Master licentiekaart
Afzonderlijke componenten voor inbouw

SCU-DR met Master licentiekaart
Systeemcomponenten voor 
profielmontage

STL-G (Slave) SCU-UP (Slave)

STV 5xx
Electromechanische  
deurvergrendeling  
voor inbouw-  
montage

STV 1xx
Electromechanische deurvergrendeling

STL-G met Master licentiekaart
All-in-one-terminal voor opbouwmontage

Basiscomponenten

Heeft u vragen?  Wij adviseren u graag omtrent het meest geschikte SafeRoute-systeem.

dormakaba Belgium N.V.  |  Monnikenwerve 17-19  |  8000 Brugge  |  T. +32 50 45 15 70  |  info.be@dormakaba.com  |  www.dormakaba.be 
dormakaba Nederland B.V.  |  Dalwagen 45  |  6669 CB Dodewaard  |  T. +31 88 352 33 33  |  info.nl@dormakaba.com  |  www.dormakaba.nl


